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Abstract
Labor efficiency investment means employing the optimal number of manpower in the
organization. In contrast, labor investment inefficiency, which represents an important item in
the input of corporate production costs, is a consequence of weak investment, financing, and
corporate operations, and can reflect higher agency costs, inadequate oversight, and poor
transparency and information exchange. The main purpose of this study is to investigate the
relationship between labor investment inefficiency and tax avoidance in companies listed on
the Tehran Stock Exchange. To test the research hypotheses, multiple linear regression model
based on panel data has been used. The results of study of 140 companies listed on the Tehran
Stock Exchange (980 observations year-firm) during the period 2012 to 2018 indicate that the
labor investment inefficiency has a significant negative effect on tax avoidance. In fact, tax
avoidance has been lower in companies with higher labor inefficiency. These results indicate
the importance of companies paying more attention to the efficiency of labor investment in line
with the company's tax avoidance activities.
Keywords: Labor investment efficiency, Tax avoidance, Effective tax rate.



Corresponding author: Amir Shams, Shams1122@gmail.com

تأثیر ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار بر اجتناب مالیاتی

امیر شمس*

استادیار ،گروه حسابداری ،واحد تربت جام ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تربت جام ،ایران

علی تقوی مقدم

استادیار ،گروه حسابداری ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران

مینا جامی

گروه مدیریت ،واحد تربت جام ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربت جام ،ایران

محمود نعمتی

گروه مدیریت ،واحد تربت جام ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربت جام ،ایران

کارایی سرمایهگذاری نیروی کار به معنی بهکار گیری تعداد بهینهای از نیروی انسانی در سازمان است .در مقابل ،ناکارایی
سرمایهگذاری نیروی کار ،که نمایانگر یک قلم با اهمیت در ورودی مخارج تولید شرکت است ،از پیامدهای ضعف در
سرمایهگذاری ،تأمین مالی و عملیات شرکتها است و میتواند منعکسکننده هزینههای نمایندگی باالتر ،نظارت ناکافی
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و شفافیت و تبادل اطالعات ضعیف باشد .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی ارتباط بین ناکارایی سرمایهگذاری نیروی
از مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس دادههای تابلویی استفاده گردیده است .نتیجه بررسی  140شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران ( 980مشاهده سال-شرکت) طی بازه زمانی  1391الی  1397حاکی از آن است که ناکارایی
سرمایهگذاری نیروی کار اثر منفی و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد .در واقع ،در شرکتهایی که ناکارایی
سرمایهگذاری در نیروی کار بیشتر بوده است ،اجتناب مالیاتی کمتر بوده است .این نتایج مبین اهمیت توجه بیشتر
شرکتها به مقوله کارایی سرمایهگذاری نیروی کار در راستای فعالیتهای اجتناب مالیاتی شرکت است.
واژگان کلیدی :کارایی سرمایهگذاری نیروی کار ،اجتناب مالیاتی ،نرخ مؤثر مالیاتی.
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کار و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای آزمون فرضیههای پژوهش

 | 85شمس و همکاران

 .1مقدمه
کارایی سرمایهگذاری در نیروی کار به معنای به کارگیری تعداد بهینهای از نیروی انسانی است (جونگ و همکاران،
 .)۲014ناکارایی در سرمایهگذاری نیروی کار ،که نشاندهنده یک قلم با اهمیت در ورودی هزینه های تولید شرکت است،
از پیامدهای ضعف در سرمایهگذاری ،تأمین مالی و عملیات شرکت ها است (پیناک و لیلیس۲007 ،؛ جونگ و همکاران،
 .)۲014در واقع ،ناکارآمدی نیروی کار ،منعکس کننده هزینههای نمایندگی باالتر ،نظارت ناکافی و شفافیت و تبادل
اطالعات ضعیف است (پیناک و لیلیس۲007 ،؛ جونگ و همکاران.)۲014 ،
از سویی ،همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،به اهمیت کارایی سرمایهگذاری نیروی کار به عنوان یکی از
ضرورتهای توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصههای بینالمللی تأکید دارند .به این ترتیب اغلب
کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله کارایی و تعمیم به کارگیری فنون و روشهای بهبود آن،
سرمایهگذاری های قابل توجهی را در زمینه کارایی نیروی کار انجام داده و یا در حال انجام دارند؛ به طوری که شاید
بتوان گفت که پایه توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی آنها براساس توجه به مقوله کارایی نیروی کار و اشاعه آن در کلیه
سطوح و طبقات جامعه میباشد .در این راه شرکتها با چالشهای بسیاری از جمله نبود یک شاخص دقیق ارزیابی کیفیت
نیروی کار مواجه هستند.
در ایران نیز توجه به مقوله کارایی سرمایهگذاری نیروی کار ،به دالیل مختلف از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش
درست به کارایی در جامعه و همچنین باال بودن نرخ بیکاری ،با چالشهای بسیاری همراه بوده است .بدون تردید در نظام
صنعتی متحول امروزی نخست کوشش در شناخت عوامل مؤثر بر کارایی سرمایهگذاری نیروی کار و سپس تالش در
تعیین عمل مؤثر در افزایش آن ،یکی از شرایط ضروری برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور
در حال توسعه ایران است.
از این رو ،مطالعه ناکارایی (و کارایی) سرمایه گذاری نیروی کار به سه دلیل در بازار سرمایه ایران ارزشمند است :اول،
هزینه دستمزد نیروی معموال دو سوم هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص
میدهد (مهرانی و همکاران .)1398 ،علی رغم اهمیت سرمایه گذاری در نیروی کار در تخصیص منابع مدیریتی ناکارا،
ادبیات در رابطه کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تنها بر سرمایهگذاریهای غیر مکرر مثل سرمایه گذاری
در سهام ،تحقیق و توسعه و ادغام و تحصیل تمرکز کرده است (بیدل و همکاران ،۲009 ،گارسیا الرا و همکاران.)۲01۶ ،
دوم ،بزرگ بودن نمونه در دسترس به علت وجود نیروی انسانی در هر شرکتی است .از آنجا که یکی از محدودیتهای
اکثر پژوهشهای میدانی ،عدم وجود نمونه کافی است؛ چونکه نیروی انسانی در تمام شرکتهای بورسی وجود دارد ،لذا
نتایج این پژوهش را میتواند با قابلیت اتکاری زیادی به کل شرکتهای بورسی تعمیم داد .سوم ،ماهیت متغیر بهای نیروی
کار و تعدیالت کمتر بهای ثابت دستمزد (جانگ و همکاران ،)۲014 ،باعث می شود اعمال اختیار بر سرمایه گذاری در
نیروی کار کم هزینه تر باشد .هر دو این ویژگی ها منجر به تناوب بیشتر سرمایه گذاری در نیروی کار می شود ،که شرایط
بهتری را برای بررسی اثر ناکارایی نیروی کار بر اجتناب مالیاتی فراهم خواهد آورد.
اجتناب مالیاتی را استفاده قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی ،به منظور کاهش میزان مالیات قابل پرداخت به وسیله
ابزارهایی که در خود قانون است ،تعریف کرده اند (جهرومی1390 ،؛ فروغی و محمدی 139۲ ،و خواجوی و کیامهر،
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 .)1395بنابراین ،از آنجایی که اجتناب از پرداخت مالیات ،فعالیتی به ظاهر قانونی است به نظر می رسد که بیشتر از فرار
مالیاتی در معرض دید باشد و چون اجتناب از پرداخت مالیات در محدودهای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است
و به طور عمده قوانین محدودکنندهای در زمینه کنترل اجتناب از پرداخت مالیات وجود ندارد (حقیقت و محمدی.)139۲ ،
اجتناب از مالیات رفتاری قانونی است ،یعنی عوامل اقتصادی با استفاده از روزنههای قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات
اقتصادی خود تالش میکنند بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند .پرداخت مالیات سبب خروج جریانهای نقدی شرکت
میشود .به همین منظور سرمایهگذاری در برنامههای مالیاتی همیشه در کانون توجه مدیران شرکتها بوده است .این برنامهها
میتوانند دامنهای از سیاستهای محافظه کارانهی مالیاتی مانند ابزارهای مالی ،تا سیاستهای متهورانهی مالیاتی همچون
راهبردهای اجتناب از پرداخت مالیات را پوشش دهند (دسای و داراماپاال .)۲009 ،از سویی ،ریسک مالیاتی را نوسان باال
در نرخ های مؤثر مالیاتی تعریف میکنند .در واقع ،هنگامی که فاصله بین نرخ مؤثر مالیاتی در سالهای مختلف زیاد باشد،
یعنی شرکت دارای ریسک مالیاتی زیادی است (باالکریشنان و همکاران.)۲01۲ ،
به عنوان مثال ،اگر بر فعالیتی چون فروش کاال  ،مالیات بر ارزش افزوده وضع شود .حال اگر فروشنده ای برای پرداخت
مالیات کمتر ،کاالی کمتری بفروشد ،رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است .همچنین ،اگر شرکت به دلیل بدهیهای
قبلی مالیاتی ،نرخ مالیاتش بیشتر از مقدار پیشبینی شده باشد ،در این صورت ریسک مالیاتی افزایش یافته است .اجتناب
(و ریسک) مالیاتی دارای پیامدهای بالقوه مستقیم و غیر مستقیم بسیاری می باشد .کاهش هزینه مالیات و افزایش جریان
نقدی و افزایش ثروت سهامداران از جمله پیامدهای مستقیم و کاهش پناهگاه های مالیاتی و احتمال وضع مالیات بیشتر و
در نظر گرفتن جرائم مالیاتی و فشار احتمالی دولت برای در نظر گرفتن مالیات بیشتر از این بنگاه ها ،کاهش مسئولیت
اجتماعی شرکت ها و به تبع آن کاهش ارزش شرکت از جمله پیامدهای مستقیم فعالیت های اجتناب مالیاتی می باشند
(هانلون و هیتر من.)۲010 ،
اجتناب مالیاتی دارای ادبیات گسترده ای می باشد و توجه زیادی را به خصوص در سال های اخیر به خود جلب نموده
ا ست به طوری که منجر به اصالح قانون مالیات ایاالت متحده آمریکا در سال  198۶شده است که بزرگ ترین اصالح
قانون مالیات در تاریخ این کشور می باشد .آکسفام ( )۲000محاسبه کرده است که هزینه های اجتناب از مالیات شرکت
های بزرگ در کشورهای در حال توسعه در حدود  50میلیارد در سال می باشد .همچنین مورفی ( )۲00۲تخمین زده است
که در سال  4 ،1990میلیارد دالر درآمد مالیات ،گمشده و از بین رفته است و شاهد این امر 4۲000 ،استرالیایی در گیر بازار
برنامه ریزی جسورانه مالیات شده اند .عالوه بر این ،بریت ویته ( )۲003بیان می دارد که هر ساله تعداد زیادی استراتژی که
به دنبال سوء استفاده از نقص های موجود در قانون هستند ،تهیه و تدوین می شوند ،بنابراین ،اجتناب از مالیات یک مسأله
مهم است که شایسته است مورد بررسی قرار گیرد.
در ایران نیز پدیده اجتناب مالیاتی همانند سایر کشورها به موجب قانون تخفیفها و معافیت های مالیاتی برای برخی صنایع،
مناطق و افراد در نظر گرفته شده است .برای مثال به موجب ماده  133قانون مالیاتهای مستقیم فعالیت های کشاورزی
معاف از مالیات می باشند و یا به موجب ماده  145قانون مالیات های مستقیم در آمد مربوط به سود سپرده های بانکی و
سود سهام و اوراق مشارکت معاف از مالیات می باشند .مثال دیگر اینکه شرکتی با افزایش بدهیهای خود اقدام به افزایش
هزینه بهره کرده که این می تواند با کاهش سود خالص ،مقدار مالیات واقعی شرکت را کاهش دهد .شرکتهای بورسی
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شکلهای مختلفی از برنامهریزی مالیاتی را برای کاهش بدهیهای مالیاتی مورد انتظار خود بکار میگیرند .با این حال ،این
مزایای مورد انتظار بدون هزینه نیست .این هزینهها شامل نیروی کار مستقیم و ضرورت سیستمهای اطالعاتی برای انجام
برنامهریزی مالیاتی و مواردی از این قبیل میباشد (دیاموند و ورسچیا1991 ،؛ بیدل و هیالری۲00۶ ،؛ بتی و همکاران،
۲010؛ میلر۲010 ،؛ لیسوسکی و همکاران .)۲013 ،بنابراین ،به نظر میرسد بسیاری از شرکتها با چالش اجتناب از پرداخت
مالیات درگیر و به دنبال کاهش ریسک مالیاتی خود هستند.
براساس اصول نظریه نئوکالسیک ،ناکارایی نیروی کار منجر به سودآوری کمتر و ابهام درباره تداوم فعالیت میشود
(کامرون و همکاران1991 ،؛ کامرون .)1994 ،دلیل کاهش سودآوری این است که نیروی کار ،بر خالف سرمایه ،اساساً
به خروجی جریانهای وجوه نقد عملیاتی شرکت می پردازد و کمکی به بدهی یا تأمین مالی شرکت نمیکند .اگر ناکارایی
نیروی کار ،سودآوری شرکت و درآمدهای ایجاد شده داخلی را کاهش دهد به گونهای که شرکتها نتوانند مخارج فعلی
خود را تأمین کنند (برای مثال؛ دستمزد ،بهره و مالیات) ،در این صورت ممکن است شرکتها با اجتناب مالیاتی به پسانداز
وجوه نقد بپردازند .تصور میشود که سرمایهگ ذاری کارآمدتر در نیروی کار منجر به سطح باالتر از اجتناب مالیاتی شود.
ناکارایی نیروی کار با کاهش شفافیت و تبادل اطالعاتی همراه بوده و اجتناب مالیاتی را کاهش میدهد (جونگ و همکاران،
.)۲014
توانایی یک شرکت برای اجتناب مالیاتی ،بوسیله یک سرمایهگذاری کارآمد در نیروی کار که کسب و یکپارچهسازی
(ارزیابی) اطالعات را آسانتر میکند ،بهبود بخشیده میشود (گالمور و همکاران .)۲014 ،اطالعات الزم و ضروری برای
عملکرد مالیاتی به نوعی در درون شرکت پراکنده است و صرفاً به نظر می رسد این اطالعات در سیستمهای مطلوب
گزارشگری مدیریتی و مالی در دسترس باشند (کرانفورد و همکاران .)۲01۲ ،مستندسازی و جمعآوری اطالعات از
سیستمهای غیر همسان و متفاوت برای پشتیبانی از مالیات ابرازی شرکتها میتواند بسیار وقتگیر و پرهزینه باشد (کیم و
همکاران .)۲011 ،میلس و همکاران ( )1998عقیده دارند که شرکتها ،فرصت برنامهریزی مالیاتی با توجه به اموال ،تجهیزات
و ماشین آالت را در اختیار دارند ،ولی هزینه نگهداری و ثبت برای کسب این مزیت مالیاتی معموالً باال است .شرکتهایی
که نیروی کار با کیفیت باال دارند ،ممکن است در وضعیت بهتری برای مواجهه کاراتر با فرایند مستندسازی مالیات و
شناسایی آسانتر معامالت که منافع مالیاتی باالتری دارند ،باشند (گالمور و البرو .)۲014 ،تیلور و همکاران ( )۲019نیز نشان
دادند که شرکتهایی که سرمایهگذاری کارآمدتری در نیروی کار خود داشتهاند ،سطوح باالتری از اجتناب مالیاتی را
گزارش کردهاند .آقایی و همکاران ( )1397در پژوهشی نشان دادند که توانایی مدیران بر اجتناب مالیاتی شرکت اثر مثبتی
دارد .شیبانی و همکاران ( )1397در پژوهشی نشان دادند که تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی اثر مثبتی دارد .چیز و همکاران
( )۲013دریافتند که قدرت اتحادیههای کارگری ،سطح اجتناب مالیاتی را با افزایش نظارت توسط این اتحادیههای
کارگری کاهش می دهد .تیلور و ریچاردسون ( )۲014نشان دادند که سطوح باالتر از پاداش نقدی مدیران شرکتهای را
به اجتناب مالیاتی بیشتر سوق میدهد .جولفاین ( )۲000نیز نشان داد مدیران شرکتهایی که اقدام به تقلب مالیاتی در
اظهارنامه خود کردهاند ،احتمال باالتری وجود دارد تا نتوانند از روشهای اجتناب مالیاتی استفاده کنند.
از اینرو مسئله اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار چه اثری بر اجتناب مالیاتی
شرکت دارد؟
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1.2اجتناب مالیاتی

اجتناب از مالیات رفتاری قانونی است ،یعنی عوامل اقتصادی با استفاده از روزنههای قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات
اقتصادی خود تالش می کنند بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند .پرداخت مالیات سبب خروج جریانهای نقدی شرکت
میشود .به همین منظور سرمایهگذاری در برنامههای مالیاتی همیشه در کانون توجه مدیران شرکتها بوده است .این برنامهها
میتوانند دامنهای از سیاستهای محافظه کارانهی مالیاتی مانند ابزارهای مالی ،تا سیاستهای متهورانهی مالیاتی همچون
راهبردهای اجتناب از پرداخت مالیات را پوشش دهند (دسای و داراماپاال .)۲009 ،
به عنوان مثال ،اگر بر فعالیتی چون فروش دوچرخه ،مالیات بر ارزش افزوده وضع شود .حال اگر فروشنده ای برای پرداخت
مالیات کمتر ،دوچرخه کمتری بفروشد ،رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است .اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر
مالیات ،میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند ،رفتار وی فرار از مالیات قلمداد
میشود .در ادبیات اقتصادی هر دو واژه معموال به طور مشترک نشان دهنده عدم رعایت قانون مالیات هست با این حال،
مهم است که به تجزیه و تحلیل رفتار اجتناب از مالیات ،بیشتر به جهت مسائل اقتصادی نه به دلیل مسائل حقوقی و اخالقی
پرداخته شود .اجتناب مالیاتی دارای پیامدهای بالقوه مستقیم و غیر مستقیم بسیاری می باشد .کاهش هزینه مالیات و افزایش
جریان نقدی و افزایش ثروت سهامداران از جمله پیامدهای مستقیم و کاهش پناهگاه های مالیاتی و احتمال وضع مالیات
بیشتر و در نظر گرفتن جرائم مالیاتی و فشار احتمالی دولت برای در نظر گرفتن مالیات بیشتر از این بنگاه ها ،کاهش
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و به تبع آن کاهش ارزش شرکت از جمله پیامدهای مستقیم فعالیت های اجتناب مالیاتی
میباشند (هانلون و هیتر من .)۲010 ،عالوه بر این ممکن است جامعه نیز شرکت هایی که رویه متهورانهای در خصوص
مالیات دارند را جریمه و تحریم نمایند و عدم مسئولیت پذیری شرکت ها برای آن ،شهرت منفی به وجود آورد که این
موارد نیز از جمله پیامدهای غیر مستقیم فعالیتهای اجتناب مالیاتی میباشند (حسینوف و کالم .)۲01۲ ،
اجتناب مالیاتی دارای ادبیات گسترده ای می باشد و توجه زیادی را به خصوص در سال های اخیر به خود جلب نموده
است به طوری که منجر به اصالح قانون مالیات ایاالت متحده آمریکا در سال  198۶شده است که بزرگ ترین اصالح
قانون مالیات در تاریخ این کشور می باشد .آکسفام ( )۲000محاسبه کرده است که هزینه های اجتناب از مالیات شرکت
های بزرگ در کشورهای در حال توسعه در حدود  50میلیارد در سال می باشد .همچنین مورفی ( )۲00۲تخمین زده است
که در سال  4 ،1990میلیارد دالر درآمد مالیات ،گمشده و از بین رفته است و شاهد این امر 4۲000 ،استرالیایی در گیر بازار
برنامه ریزی جسورانه مالیات شده اند .عالوه بر این ،بریت ویته ( )۲003بیان می دارد که هر ساله تعداد زیادی استراتژی
که به دنبال سوء استفاده از نقص های موجود در قانون هستند ،تهیه و تدوین می شوند ،بنابراین ،اجتناب از مالیات یک
مسأله مهم است که شایسته است مورد بررسی قرار گیرد.
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در ایران نیز مانند سایر کشورها به موجب قانون تخفیف ها و معافیت های مالیاتی برای برخی صنایع ،مناطق و افراد در نظر
گرفته شده است .برای مثال به موجب ماده  133قانون مالیات های مستقیم ،فعالیت های کشاورزی معاف از مالیات میباشند
و یا به موجب ماده  145قانون مالیات های مستقیم ،درآمد مربوط به سود سپرده های بانکی و سود سهام و اوراق مشارکت
معاف از مالیات می باشند و با این که ماده  ۲5قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب  1388/09/0۶مجلس شورای
اسالمی مقرر می نماید که شرکت هایی که  ۲0درصد سهام شناور آزاد داشته باشند مشمول معافیت مالیاتی  ۲0درصدی
شوند .پیش از این طبق ماده  143قانون مالیات های مستقیم مقرر شده بود که شرکت های بورسی مشمول معافیت مالیاتی
 10درصدی میباشد یعنی نرخ مالیات شرکت ها غیر بورسی  ۲5درصد و شرکت های بورسی  ۲۲.5درصد می بودند که به
موجب مصوبه مجلس که در سال  1388نرخ مالیات شرکت هایی که بیش از  ۲0درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل
 ۲0درصد می باشد .هرچند که هدف این قانون توسعه و گسترش سهام شناور و افزایش نقد شوندگی سهام و همچنین
تسهیل در اجرای اصل  44قانون اساسی عنوان شده ،و لیکن باید خاطر نشان کرد که این قانون و کاستی های مربوط به
نظارت و سایر قوانین این امکان را برای شرکت ها فراهم می نماید که با مبادالت به ظاهر قانونی سهام ،درصد سهام شناور
شرکت را به حدنصاب رسانده و شرکت مشمول معافیت ماده  ۶قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی شود و نرخ مالیاتی آن
به جای  ۲۲ /5درصد با نرخ  ۲0درصد محاسبه و پرداخت شود.
 .2.2ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار

امروزه ،نقش و اهمیت نیروی کار در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل مشخص شده
است .با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص میشود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل
یافته است ،چرا که پیشرفت تکنولوژی بدون تحوالت نیروی کار ،فاقد کارایی است .در عصر حاضر ،دیگر تزریق منابع
مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به شمار نمیآید بلکه تحوالت و بهرهوری نیروی کار به رشد خود سبب ارتقای سازمانها
و به تبع آن توسعه نظامهای اقتصادی در جهان میشوند ،به طوری که سرمایههای انسانی میزان سرمایههای مادی را تعیین
میکنند (متفکر آزاد و همکاران .)1395 ،به جرأت میتوان ادعا کرد که هر ماشینی در نهایت یک ظرفیت تعریف شده
دارد که بیش از آن نمیتوان انتظار داشت اما ظرفیتهای نیروی کار تا بینهایت است و همچنین تا کنون هیچ فرایند
تولیدی اختراع نشده است که به کار انسانی نیازمند نباشد .ریشه و علل عقب افتادگی کشورهای توسعه نیافته که بطور
اساسی تحت تأثیر پدیده بهرهوری پایین است .بنابراین رشد باالی بهرهوری خصوصاً بهرهوری نیروی انسانی کار همه
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئلهای حائز اهمیت مورد
توجه دولتها بوده است .به عبارت دیگر میتوان گفت که انسان هم ،هدف توسعه و هم عامل آن محسوب میشود و
پژوهش اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوهی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است .در این
میان تجربه نشان داده است که کوچک سازی دولتها و میدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی و همزمان سبب صعود
روند بهرهوری و سرمایهگذاری ،مشارکت و منابع انسانی میشود .بنابراین کارایی نیروی کار (نیروی انسانی) یکی از
رکنهای مهم هر موسسه یا سازمان میباشد (کال و همکاران.)۲017 ،
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کارایی سرمایهگذاری نیروی کار در سالیان متمادی ،بیشتر تحت عنوان نرخ کارایی معرفی شده است و با مسائل کیفیت و
هزینه سروکار داشته است تا به امروز که کارایی سرمایهگذاری نیروی کار به موضوعات اجتماعی مانند ایجاد شغل ،امنیت
شغلی ،کاهش فقر ،حفو محیط زیست و پاسخگویی اجتماعی هم وارد شده است .برای کارایی سرمایهگذاری نیروی کار
دو تعریف اصلی می توان ذکر کرد که در بسیاری از کتب علمی به آن اشاره شده است .تعریف اول نسبت ستانده (مانند
کاالها و خدمات تولید شده (به داده) نیروی کار ،مواد ،انرژی و غیره) است .هدف کارایی در این تعریف ،بیشینه کردن
ستانده و کمینه کردن دادههاست .تعریف دوم عبارت از جمع بین کارایی و اثربخشی است .کارایی را میتوان به انجام
درست کارها تعبیر کرد؛ بدین معنی که نتایج با کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده حاصل شوند .اثربخشی نیز به مفهوم
انجام کارهای درست است؛ یعنی اهداف تعیین شده به درستی انتخاب شده باشند .بنابراین بهرهوری ،ترکیبی از کارایی و
اثربخشی است (جونگ و همکاران.)۲014 ،
 .3.2ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار و اجتناب مالیاتی

کارایی سرمایهگذاری نیروی کار عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع ،نیروی انسانی و تمهیدات به طریق
علمی به منظور کاهش هزینهها و رضایت کارکنان ،مدیران و مصرفکنندگان .تعاریف دیگر ،کارایی سرمایهگذاری
نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و
حداقل هزینه داشتهاند .بر اساس دیدگاه سازمان بهرهوری ملی ایران ،کارایی سرمایهگذاری نیروی کار یک نگرش عقالنی
به کار و زندگی است (شهبازیان و قنبری .)139۶ ،این مشابه یک فرهنگ بوده که هدف آن هوشمندانهتر کردن فعالیتها
برای یک زندگی بهتر و متعالی است .کارایی سرمایهگذاری نیروی کار عبارت است به دست آوردن حداکثر سود ممکن
از نیروی کار ،توان ،استعداد و مهارت نیروی انسانی ،زمین ،ماشین ،پول ،تجهیزات زمان ،مکان و غیره به منظور ارتقاء رفاه
جامعه ،به گونهای که افزایش آن به عنوان یک ضرورت ،در جهت ارتقاء سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی همواره
مدنظر صاحبنظران سیاست ،مدیریت و اقتصاد قرار دارد .کارایی سرمایهگذاری در نیروی کار به معنای به کارگیری تعداد
بهینهای از نیروی انسانی است (جونگ و همکاران .)۲014 ،از طرفی ،ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار ،که مبین یک
عنصر مهم در ورودی شرکت است ،از پیامدهای ضعف در سرمایهگذاری ،تأمین مالی و عملیات شرکت ها است (برای
مثال ،پیناک و لیلیس۲007 ،؛ جونگ و همکاران .)۲014 ،در واقع ،ناکارآمدی نیروی کار ،منعکس کننده هزینههای
نمایندگی باالتر ،نظارت ناکافی و شفافیت و تبادل اطالعات ضعیف است (پیناک و لیلیس۲007 ،؛ جونگ و همکاران،
.)۲014
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این پژوهش به بررسی تأثیر ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار بر اجتناب مالیاتی خواهد پرداخت .منظور از اجتناب مالیاتی،
تالش در جهت کاهش مالیات پرداختنی است .در واقع اجتناب از مالیات ،نوعی استفاده از خالءهای قانونی در قوانین
مالیاتی در جهت کاهش مالیات است (هانلون و همکاران .)۲010 ،اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات بدون
شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است (اگراوال .)۲007 ،براساس اصول نظریه نئوکالسیک،
ناکارایی نیروی کار منجر به سودآوری کمتر و ابهام درباره تداوم فعالیت میشود (کامرون و همکاران1991 ،؛ کامرون،
 .)1994دلیل کاهش سودآوری این است که نیروی کار ،بر خالف سرمایه ،اساساً به خروجی جریانهای وجوه نقد عملیاتی
شرکت می پردازد و کمکی به بدهی یا تأمین مالی شرکت نمیکند .اگر ناکارایی نیروی کار سودآوری شرکت و
درآمدهای ایجاد شده داخلی را کاهش دهد به گونهای که شرکتها نتوانند مخارج فعلی خود را تأمین کنند (برای مثال؛
دستمزد ،بهره و مالیات) ،در این صورت ممکن است شرکتها با اجتناب مالیاتی به پسانداز وجوه نقد بپردازند .تصور
میشود که سرمایهگذاری کارآمدتر در نیروی کار منجر به سطح باالتر از اجتناب مالیاتی شود .ناکاریی نیروی کار با
کاهش شفافیت و تبادل اطالعاتی همراه بوده و اجتناب مالیاتی را کاهش داده و ریسک مالیاتی را افزایش میدهد (جونگ
و همکاران.)۲014 ،
 .4.2پیشینه پژوهش

خائوال و موئز ( )۲019به بررسی اثر تعدیلی اعضای هیأت مدیره بر رابطه بین برنامهریزی مالیاتی (اجتناب مالیاتی) و ارزش
شرکت پرداختند .جامعه آماری شامل  105شرکت اروپایی در سالهای  ۲005الی  ۲01۲بوده است .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود دارد .همچنین ،نتایج پژوهش آنها نشان داد که استقالل
هیأت مدیره و تنوع جنسیتی اعضای هیأت مدیره اثر منفی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت دارد.
تیلور و همکاران ( )۲019در پژوهشی به بررسی ارتباط بین کارایی سرمایهگذاری نیروی کار و اجتناب مالیاتی در
شرکتهای آمریکایی در سال های  ۲014-19۶0می پردازد .جامعه آماری آن  ۶154۲مشاهده سال-شرکت بوده است.
نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که بین کارایی سرمایهگذاری نیروی کار و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
خورانا و همکاران ( )۲018در پژوهشی به بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی ،توانایی مدیریت و کارایی سرمایهگذاری در
شرکت های آمریکایی در طی سالهای  1994الی  ۲015پرداختند .جامعه آماری شامل  ۲14030مشاهده سال-شرکت
پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد که اجتناب مالیاتی میتواند کارایی سرمایهگذاری را افزایش میدهد .نتایج پژوهش
همچنین نشان داد که توانایی مدیریت میتواند اثر اجتناب مالیاتی بر کارایی سرمایهگذاری را بیشتر کند.
باالکریشنان و همکاران ( )۲017در پژوهشی به بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی و شفافیت اطالعات مالی در شرکتهای
آمریکایی در سالهای  ۲010الی  ۲014پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که در یک محیط اطالعاتی شفاف ،سطح
اجتناب مالیاتی کمتر بوده است.
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کال و همکاران ( ) ۲017در پژوهشی به بررسی ارتباط کیفیت نیروی کار و خروجی گزارشگری مالی پرداختند .جامعه
آماری این پژوهش شرکتهای امریکایی در سالها  ۲008تا  ۲01۲بوده است .شواهد پژوهش آنها نشان داد که کیفیت
کارکنان منجر به افزایش کیفیت اقالم تعهدی شده است .نتایج پژوهش انها نشان داد که با افزایش کیفیت نیروی کار،
ضعفهای بااهمیت در کنترلهای داخلی کمتر است .همچنین ،نیروی کار با کیفیت ،تجدید ارائه صورتهای مالی را کمتر
کرده است .شواهد پژوهش مبین این است که با افزایش کیفیت نیروی کار ،خطای تجدید ارائه صورتهای مالی کمتر و
سود پیشبینی شده به سود واقعی نزدیکتر خواهد شد.
هوانگ و همکاران ( )۲01۶به بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی در شرکتهای آمریکایی در خالل
سالهای  1998الی  ۲014پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که در شرکتهای با مشتریان متمرکز باال ،اجتناب مالیاتی
باالتر است .همچنین این شرکتها از ریسک مالیاتی باالتری برخوردار هستند.
بن نصر و عبدهلل ( )۲01۶به بررسی رابطه بین محتوی اطالعاتی قیمت سهام و کارایی سرمایهگذاری نیروی کار پرداختند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که محتوای اطالعاتی قیمت سهام یک رابطه معنادار مثبت با کارایی سرمایهگذاری نیروی کار
دارد.
کیم و همکاران ( )۲011در پژوهشی دریافتند که اجتناب مالیاتی شرکتها با ریسک سقوط قیمت سهام در سطح شرکت
رابطهی مثبت دارد.
مهرانی و سمیعی ( )1398در پژوهشی به بررسی تأثیر محافظهکاری مشروط بر کارایی سرمایهگذاری نیروی کار پرداختند.
این پژوهش از نوع توصیفی ،همبستگی و پس رویدادی بوده است .در این پژوهش جامعة آماری تمامی شرکتهای
پذیرفتهشده در بازار اوراق بهادار تهران هستند که از آن میان  1449سال -شرکت درسالهای  1388الی  139۶انتخابشده
است .بر اساس نتایج برآورد الگوها ،رابطة منفی و معناداری میان محافظهکاری و کارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی
یافت شد .نتایج نشانگر این بود که محافظه کاری از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،تصمیمات ناکارا در بازار نیروی
انسانی را کاهش میدهد.
آقایی و همکاران ( )1397در پژوهشی به بررسی نقش توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی شرکت پرداختند .شاخصهای
مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات ،نرخ مؤثر مالیاتی دفتری ،نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و نرخ مؤثر مالیاتی
نقدی بلندمدت هستند .نمونه آماری شامل  1۲۲شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران است که طی سالهای
 87تا  93بررسی شدهاند .نتایج نشان میدهد بین توانایی مدیریتی و هر سه معیار استفادهشده برای اجتناب از پرداخت
مالیات ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که مدیران تواناتر ،بیشتر درگیر فعالیتهای اجتناب مالیاتی میشوند
که منجر به کاهش پرداختهای مالیات توسط شرکت میگردد .از طرفی ،نتایج نشاندهنده این است شرکتهایی که
عملکرد بهتری دارند مدیران با سطح توانایی باال کمتر درگیر فعالیتهای اجتناب مالیاتی میشوند .به طور کلی ،نتایج
پژوهش نشان میدهد عالوه بر ویژگیهای شرکت ،توانایی مدیریتی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکت مؤثر است.

 | 93شمس و همکاران

شیبانی و همکاران ( )1397در پژوهشی به بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن سهم بازار شرکت
پرداختند .معیار اندازهگیری اجتناب مالیاتی ،تفاوت نرخ قانونی و واقعی مالیات شرکت است .نمونه پژوهش شامل 79
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1384تا  1393بوده و دادهها با استفاده از رگرسیون
تجزیه و تحلیل شدهاند .یافتههای پژوهش نشان داد که تمرکز مشتری شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر فعالیتهای
اجتناب مالیاتی آن است .عالوه بر این ،ارتباط مثبت بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی زمانی برجستهتر است که شرکت
در صنعتی که فعالیت میکند ،سهم بازار کمتری داشته باشد.
حساس یگانه و همکاران ( )1397در پژوهشی به بررسی ارتباط شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر مالیاتی پرداختند .بر
این اساس ،هدف پژوهش حاضر شناخت رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این راستا ،از متغیرهای هموارسازی سود ،اقالم تعهدی اختیاری ،کیفیت افشا و
کیفیت حسابرسی برای تبیین شفافیت گزارشگری مالی استفاده شده است .نمونه آماری پژوهش شامل  81شرکت میباشد.
برای آزمون فرضیهها از رگرسیون خطی چند متغیره بر اساس روش دادههای ترکیبی استفاده شده است .یافتهها حاکی از
این است که هموارسازی سود و اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیاری دستکاری سود ،دارای رابطه مثبت و معنادار با نرخ
مؤثر مالیاتی است ،کیفیت افشا به عنوان معیاری مستقیم از شفافیت گزارشگری مالی ،دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ
مؤثر مالیاتی می باشد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی به عنوان معیاری مستقیم از شفافیت گزارشگری
مالی ،دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است.
شهبازیان و همکاران ( )139۶در پژوهشی به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری نیروی کار
پرداختند .جامعه آماری این پژوهش شامل  1۲7شرکت پذیرفته شده در بوری اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389
الی  1393می باشد .یافته های پژوهش داد که بین کیفیت حسابداری و سرمایه گذاری کارا در نیروی کار رابطه معنی داری
وجود دراد ،بین کیفیت اقالم تعهدی و سرمایه گذاری کارا رابطه معنی داری وجود دارد ،بین کیفیت اقالم تعهدی و سرمایه
گذاری کارا در نیروی کارا در نیروی کار رابطه معنی داری وجود دارد ،تائید شدند.
خواجویی و سروستانی ( )139۶در پژوهشی به بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی و نظریه نمایندگی پرداختند .در راستای آزمون
تجربی این موضوع ،از  138شرکت در بازه زمانی  1385الی  1393استفاده شده است .نتایج به دست آمده از تأثیرگذاری
مثبت هزینههای نمایندگی بر اجتناب مالیاتی پشتیبانی میکند .این پژوهش میتواند به فهم دقیقتری از نقش نظریه نمایندگی
در چارچوب اجتناب مالیاتی منجر شود و نشان دهد که چگونه مشکالت نمایندگی رویکرد مالیاتی شرکتها را تحت
تأثیر قرار میدهد.
افالطونی و خزایی ( )1395در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایهگذاری در
نیروی انسانی پرداختند .در این پژوهش ،تأثیر دو مؤلفة کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت افشا) بر
درجة ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی (بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری در نیروی انسانی) در نمونه-
ای متشکل از  107شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در باز ة زمانی  138۲تا  1393بررسی شده است.
نتایج پژوهش در کل نشان میدهد با افزایش کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت افشا ،میزان بیش سرمایه گذاری و کم
سرمایه گذاری در نیروی انسانی کاهش مییابد و شرکتها تعداد بهینه تری از کارکنان را به خدمت می گیرند.
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 .3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع علی یا پس رویدادی (با استفاده از اطالعات گذشته) و از حیث هدف کاربردی خواهد بود ،یعنی
کشف علتها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر است؛ بنابراین ،پس از آنکه واقعهای روی داد،
پژوهش دربارة آن شروع میشود و در راستای عمل و نیازهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به
انجام می رسد .این پژوهش در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطالعات واقعی خواهد بود .این پژوهش از
جهت روش گرد آوری و استنتاج دادهها ،استقرایی است .در این نوع تحقیقات بر مبنای مصادیق و مشاهدات جزئی یا
موردی به یک قاعده کلی میرسیم و هدف از جزء به کل رسیدن است که بخشی از جامعه به عنوان نمونه تصادفی انتخاب
شده و نتایج مطالعه را به کل افراد جامعه تسری می دهیم .این پژوهش در پی بررسی امکان وجود روابط علت ومعلولی
ازطریق مشاهده نتایج موجود و زمینه قبلی آنها به امید یافتن علت وقوع پدیده می باشد .در پژوهش همبستگی هدف اصلی
آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین دو یا چند متغیر وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و مقدار آن چقدر
است .برای آزمون فرضیه پژوهش با بهرهگیری از نرمافزار ایویوز  10و با استفاده از رگرسیون چند متغیره در جهت بررسی
رابطه متغیرها و آزمون فرضیه استفاده شده است.
جدول  .1انتخاب نمونه پژوهش

ردیف

جامعه آماری مورد بررسی در زمان غربالگری جامعه آماری

345

1

شرکتهایی که سال مالیشان  ۲9اسفند نیست

97

۲

شرکتهای بیمه ،سرمایهگذاری و بانکها و مؤسسات مالی و پولی

۲۶

3

شرکتهای لغو پذیرش شده

۶7

5

شرکتهایی که تغییر سال مالی دادهاند

7

4

عدم دسترسی به اطالعات

8

۶

جامعه آماری منتخب

140

با توجه به شرایط ذکر شده 140 ،شرکت و تعداد  980مشاهده سال-شرکت در دوره زمانی  1391تا  1397به عنوان
جامعه آماری در دسترس انتخاب شده است.
فرضیه پژوهش :ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار بر اجتناب مالیاتی اثر منفی و معناداری دارد.
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مدل  .1آزمون فرضیه پژوهش
𝒕𝒊𝑯𝑺𝑨𝑪 𝟓𝜷 𝑻𝑨𝑿_𝑨𝑽𝑶𝑰𝑫𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑨𝑩_𝑵𝑬𝑻_𝑯𝑰𝑹𝑬𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜷𝟑 𝑴𝑻𝑩𝒊𝒕 + 𝜷𝟒 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑻𝑵𝑰_𝑷𝑨𝑪 𝟎𝟏𝜷 + 𝜷𝟔 𝑹𝑶𝑬𝒊𝒕 + 𝜷𝟕 𝑫𝒖𝒎𝒎𝒚_𝑵𝑶𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟖 𝜟𝑵𝑶𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟗 𝑭𝑶𝑹_𝑰𝑵𝑪𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑯𝑻𝑾𝑶𝑹𝑮_𝑺𝑬𝑳𝑨𝑺 𝟒𝟏𝜷 + 𝜷𝟏𝟏 𝑰𝑵𝑻𝑨𝑵𝑮𝑬𝒊𝒕 + 𝜷𝟏𝟐 𝑬𝑸𝑰𝑵𝑪𝒊𝒕 + 𝜷𝟏𝟑 𝑹𝑵𝑫𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝜺 + 𝑰𝑵𝑫𝑼𝑺𝑻𝑹𝒀𝒊𝒕 + 𝒀𝑬𝑨𝑹𝒊𝒕 +

که در آن تعریف متغیرها به صورت زیر است:
متغیر وابسته و تعریف عملیاتی آن:
در این پژوهش اجتناب مالیاتی ( 𝑡𝑖𝐷𝐼𝑂𝑉𝐴_𝑋𝐴𝑇) متغیر وابسته است که در این پژوهش از نرخ مؤثر مالیاتی ( 𝑡𝑖𝑅𝑇𝐸)
برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی استفاده شده است .نرخ مؤثر مالیاتی برابر است با نسبت هزینه مالیات ابرازی (هزینه مالیات
مندرج در صورت سود و زیان) به سود خالص قبل از کسر مالیات شرکت  iدر سال ( tحاجیاننژاد و دانش سرارودی،
1398؛ طایفه و همکاران1398 ،؛ تیلور و همکاران.)۲019 ،
متغیر مستقل و تعریف عملیاتی آن:
در این پژوهش ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار ( 𝑡𝑖𝐸𝑅𝐼𝐻_𝑇𝐸𝑁_𝐵𝐴) متغیر مستقل است که برای برآورد ناکارایی
نیروی کار از رویکرد ارائه شده توسط پینونک و لیلیس ( )۲007استفاده شده است .در این رویکرد ،قدر مطلق جزء خطای
بدست آمده از مدل رگرسیونی زیر برآورد خواهد شد ،ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار بدست خواهد آمد (افالطونی
و خزائی1395 ،؛ حجازی و همکاران1398 ،؛ مهرانی و سمیعی1398 ،؛ تیلور و همکاران:)۲019 ،
𝒕𝒊𝑨𝑶𝑹𝜟 𝟑𝜷 𝑵𝑬𝑻_𝑯𝑰𝑹𝑬𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺_𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒊𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐 𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺_𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒊𝒕 +
𝟏+ 𝜷𝟒 𝜟𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕−𝟏 + 𝜷𝟓 𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟔 𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊𝒕 + 𝜷𝟕 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕−𝟏 + 𝜷𝟖 𝑸𝒖𝒊𝒄𝒌𝒊𝒕−
𝟏+ 𝜷𝟗 𝜟𝑸𝒖𝒊𝒄𝒌𝒊𝒕−𝟏 + 𝜷𝟏𝟎 𝜟𝑸𝒖𝒊𝒄𝒌𝒊𝒕 + 𝜷𝟏𝟏 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕−𝟏 + 𝜷𝟏𝟐 𝑳𝑶𝑺𝑺𝑩𝑰𝑵𝟏𝒊𝒕−
𝟏+ 𝜷𝟏𝟑 𝑳𝑶𝑺𝑺𝑩𝑰𝑵𝟐𝒊𝒕−𝟏 + 𝜷𝟏𝟒 𝑳𝑶𝑺𝑺𝑩𝑰𝑵𝟑𝒊𝒕−𝟏 + 𝜷𝟏𝟓 𝑳𝑶𝑺𝑺𝑩𝑰𝑵𝟒𝒊𝒕−
𝒕𝒊𝜺 + 𝜷𝟏𝟔 𝑳𝑶𝑺𝑺𝑩𝑰𝑵𝟓𝒊𝒕−𝟏 + 𝑰𝑵𝑫𝑼𝑺𝑻𝑹𝒀𝒊𝒕 +

که در آن:
𝑡𝑖𝐸𝑅𝐼𝐻_𝑇𝐸𝑁 :نشاندهنده کل سرمایهگذاری در نیروی کار که برابر است با تفاوت بین تعداد کارکنان شرکت  iدر
سال  tو سال  t-1تقسیم بر تعداد کل کارکنان در سال .t-1
𝑡𝑖𝐻𝑇𝑊𝑂𝑅𝐺_𝑆𝐸𝐿𝐴𝑆 :متغیر نشاندهنده رشد فروش شرکت در سال  tکه برابر است با فروش در سال  tمنهای فروش
در سال  t-1تقسیم بر فروش در سال t-1؛
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅 :برابر است نرخ بازده داراییهای شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت سود خالص به دارایی ها؛
𝑡𝑖𝑁𝑅𝑈𝑇𝐸𝑅 :نشاندهنده بازده سهام ساالنه شرکت  iدر سال  tکه نرم افزار ره آورد نوین استخراج می شود.
 :𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡−1برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر سال  t-1و متغیری برای اندازه
شرکت؛
 : 𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘𝑖𝑡−1برابر است با نسبت آنی شرکت  iدر سال  t-1که برابر است با نسبت جمع وجوه نقد به عالوه
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و حسابها و اسناد دریافتنی تجاری به بدهیهای جاری؛
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 :𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡−1برابر است با اهرم مالی شرکت  iدر سال  t-1که از تقسیم بدهی به دارایی بدست میآید:𝐿𝑂𝑆𝑆𝐵𝐼𝑁1𝑖𝑡−1 .
یک متغیر مجازی است .اگر نرخ بازده داراییها (سود خالص به مجموع داراییها) در سال  t-1بین  0تا  0/005باشد عدد
یک و در غیر این صورت صفر است.
 :𝐿𝑂𝑆𝑆𝐵𝐼𝑁2𝑖𝑡−1یک متغیر مجازی است .اگر نرخ بازده داراییها (سود خالص به مجموع داراییها) در سال  t-1بین
 0/005تا  0/010باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر است.
 :𝐿𝑂𝑆𝑆𝐵𝐼𝑁3𝑖𝑡−1یک متغیر مجازی است .اگر نرخ بازده داراییها (سود خالص به مجموع داراییها) در سال  t-1بین
 0/010تا  0/015باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر است.
 :𝐿𝑂𝑆𝑆𝐵𝐼𝑁4𝑖𝑡−1یک متغیر مجازی است .اگر نرخ بازده داراییها (سود خالص به مجموع داراییها) در سال  t-1بین
 0/015تا  0/0۲0باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر است.
 :𝐿𝑂𝑆𝑆𝐵𝐼𝑁5𝑖𝑡−1یک متغیر مجازی است .اگر نرخ بازده داراییها (سود خالص به مجموع داراییها) در سال  t-1بین
 0/0۲0تا  0/0۲5باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر است.
𝑡𝑖𝑌𝑅𝑇𝑆𝑈𝐷𝑁𝐼 :اثرات تصادفی نوع صنعت که به صورت یک متغیر مجازی (صفر یا یک) وارد مدل خواهد شد .پس
از انتخاب جامعه آماری مورد بررسی و تفکیک شرکت های بر اساس نوع صنعتی که فعال هستند ،برای هر صنعت یک
متغیر مجازی در مدلهای تعریف میکنیم .در بررسی متغیر هر صنعت ،به شرکتی که عضو صنعت مورد بررسی بود عدد
یک و در غیر این صورت صفر میدهیم.
پس از برآورد مدل باال برای کلیه سال شرکتها به صورت ترکیبی ،قدر مطلق جزء خطای مدل دوم (| 𝑡𝑖𝜀|) نشاندهنده
ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار ( 𝑡𝑖𝐸𝑅𝐼𝐻_𝑇𝐸𝑁_𝐵𝐴) است .در واقع ،هر چقدر قدر مطلق جزء خطای مدل ()۲
بیشتر باشد ،ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار نیز باالتر است.
متغیرهای کنترلی و تعریف عملیاتی آن:
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 :برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝐵𝑇𝑀 :برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿 :برابر است با نسبت بدهیها به ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝐻𝑆𝐴𝐶 :برابر است با نسبت وجوه نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت به ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝐸𝑂𝑅 :برابر است با نسبت سود خالص پس از کسر مالیات به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝐿𝑂𝑁_𝑦𝑚𝑚𝑢𝐷 :یک متغیر مجازی است .اگر شرکت  iدر سال  tزیان عملیاتی داشته باشد عدد یک و در غیر این
صورت صفر است.
𝑡𝑖𝐿𝑂𝑁𝛥 :برابر است با سود (زیان) عملیاتی در سال  tمنهای سال  t-1که با ارزش دفتری داراییها شرکت در سال t
همگن میشود.
𝑡𝑖𝐶𝑁𝐼_𝑅𝑂𝐹 :برابر است با نسبت درآمدهای خارجی به ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝑇𝑁𝐼_𝑃𝐴𝐶 :برابر است با نسبت اموال ،تجهیزات و ماشینآالت به ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝐸𝐺𝑁𝐴𝑇𝑁𝐼 :برابر است با نسبت داراییهای نامشهود به ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
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𝑡𝑖𝐶𝑁𝐼𝑄𝐸 :برابر است با نسبت سود سهام مصوب به ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝐷𝑁𝑅 :برابر است با نسبت مخارج تحقیق و توسعه به ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝐻𝑇𝑊𝑂𝑅𝐺_𝑆𝐸𝐿𝐴𝑆 :برابر است با رشد فروش خالص شرکت  iدر سال  .tرشد فروش برابر است با فروش در سال
 tمنهای فروش در سال  t-1تقسیم بر فروش در سال .t-1
𝑡𝑖𝑌𝑅𝑇𝑆𝑈𝐷𝑁𝐼  :اثرات تصادفی نوع صنعت که به صورت یک متغیر مجازی (صفر یا یک) وارد مدل خواهد شد .پس
از انتخاب جامعه آماری مورد بررسی و تفکیک شرکت های بر اساس نوع صنعتی که فعال هستند ،برای هر صنعت یک
متغیر مجازی در مدلهای تعریف میکنیم .در بررسی متغیر هر صنعت ،به شرکتی که عضو صنعت مورد بررسی بود عدد
یک و در غیر این صورت صفر میدهیم.
𝑡𝑖𝑅𝐴𝐸𝑌  :اثرات تصادفی سال که به صورت یک متغیر مجازی (صفر یا یک) وارد مدل خواهد شد .با توجه به دوره 7
ساله پژوهش ( 1391الی  ،)1397باید  7متغیر مجازی در مدلهای پژوهش تعریف شود .در بررسی متغیر هر سال ،به سال
مورد بررسی عدد یک و به سایر سالها عدد صفر میدهیم.
 .4تجزیه و تحلیل دادهها
 .1.4آمار توصیفی

در این بخش به توصیف و تحلیل دادههای پژوهش در جدول های ۲و  3پرداخت شده است.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

نماد

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

اجتناب مالیاتی

TAX_AVOIDit

0/09۲

0/070

0/09۶

0

0/400

AB_NET_HIREit

0/090

0/047

0/108

0/0007

0/4۲5

SIZEit

14/33۲

14/۲39

1/37۶

10/53۲

19/773

ناکارایی سرمایهگذاری
نیروی کار
اندازه شرکت (میلیون
ریال)
نسبت ارزش بازار به
دفتری حقوق صاحبان

MTBit

3/5۲۶

۲/537

۲/74۶

0/9۶7

10/750

سهام
اهرم مالی

LEVit

0/۶44

0/۶53

0/19۲

0/177

0/905

نگهداشت وجه نقد

CASHit

0/05۲

0/030

0/0۶۶

0/0009

0/354

ROEit

0/۲۶7

0/۲۲۶

0/۶71

-۲/۶14

3/94۶

ΔNOLit

0/018

0/01۲

0/09۶

-0/۲8۶

0/3۲7

نرخ بازده حقوق
صاحبان سهام
درصد تغییرات در سود
(زیان) عملیاتی
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نماد

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

متغیر

CAP_INTit

0/۲53

0/۲09

0/178

0/017

0/78۲

INTANGEit

0/005

0/001

0/008

0

0/05۶

DIVit

0/041

0/013

0/0۶3

0

0/3۶9

رشد فروش خالص

SALES_GROWTHit

0/171

0/131

0/353

-0/730

0/91۶

رشد نیروی کار

NET_HIREit

-0/0۲5

-0/010

0/115

-0/511

0/1۲4

رشد فروش سال قبل

SALES_GROWTHit-1

0/151

0/1۲9

0/3۲9

-0/730

0/85۲

ΔROAit

-0/000۶

-0/0007

0/11۲

-0/405

0/43۶

ΔROAit-1

-0/008

-0/005

0/098

-0/39۲

0/355

ROAit

0/0۶۲

0/0۶1

0/1۶۶

-0/۶05

0/47۲

RETURNit

0/730

0/۲55

1/۲75

-0/54۲

۶/4۲8

SIZEit-1

۲7/70۶

۲7/۶97

1/4۲1

۲۲/۶54

33/480

Quickit-1

0/۶14

0/543

0/47۶

0/001

5/754

ΔQuickit-1

0/0۲5

0/001

0/35۶

-4/۲۲4

3/۶5۶

ΔQuickit

0/0۲4

0/003

0/3۶۶

-4/۲۲4

3/۶5۶

LEVit-1

0/۶59

0/۶۶1

0/۲0۲

0/188

0/987

نسبت اموال ،تجهیزات
و ماشینآالت به دارایی
نسبت دارایی نامشهود
به دارایی
نسبت سود تقسیمی به
دارایی

تغییرات نرخ بازده
داراییها
تغییرات نرخ بازده
داراییهای سال قبل
نرخ بازده داراییهای
سال جاری
نرخ بازده سهام ساالنه
سال جاری
اندازه شرکت سال قبل
(ریال)
نسبت آنی سال قبل
تغییرات نسبت آتی سال
قبل
تغییرات نسبت آتی سال
جاری
اهرم مالی سال قبل

در جدول  ،۲میانگین متغیر اجتناب مالیاتی تقریب ًا  ،0/09۲میانه  0/07۲و دارای حداقل مقدار  0و حداکثر مقدار  0/400که
انحراف معیاری در حدود  0/09۶دارد .این نشان میدهد که میزان نرخ مالیاتی شرکتها حدود  9.۲درصد سود خالص
پس از کسر مالیات است .از آنجا که نرخ قانونی مالیات شرکتهای بورسی  ۲۲.5درصد است ،این فاصله مبین استفاده
گسترده شرکتها بورسی از فعالیتهای اجتناب مالیاتی است .همانطور که مالحظه میگردد میانگین متغیر ناکارایی
سرمایهگذاری نیروی کار تقریب ًا  ،0/090میانه  ،0/047دارای حداقل مقدار  0/0007و حداکثر مقدار  0/4۲5که انحراف
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معیاری در حدود  0/108دارد .نزدیکی میانگین متغیر کارایی نیروی کار به صفر مبین تالش شرکتهای بورسی برای
دستیابی به یک نیروی کار اثربخش و کارآمد است .همچنین ،میانگین متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام تقریباً  ،3/5۲۶میانه  ،۲/537دارای حداقل مقدار  0/9۶7و حداکثر مقدار  10/750که انحراف معیاری در
حدود  ۲/7۶4دارد .این نتیجه نشان می دهد که ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به طور متوسط حدود  3.5برابر ارزش
دفتری بوده است.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای مجازی (صفر و یکی) تحقیق
متغیر

نماد

شرط
دارد=1

فروانی مطلق
1۶7

درصد
%17

متغیر مجازی زیان عملیاتی

Dummy_NOLit

ندارد=0

813

%83

کل

980

%100

طبق جدول  ،3درصد فراوانی نسبی متغیر مجازی زیان عملیاتی  17درصد بوده است .این نشان میدهد که از  980مشاهده
سال-شرکت ،تعداد  1۶7مشاهده ،زیان عملیاتی گزارش کردهاند.
 .2.4بررسی نتایج فرضیه پژوهش

فرضیه پژوهش به این صورت مطرح شد که "ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار بر اجتناب مالیاتی اثر منفی و معناداری
دارد".
در جدول  ،4ضریب متغیر ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار ( )AB_NET_HIREitمعادل  -0/03۲و آماره  tمعادل
 -۲/779میباشد که در سطح ( )0/000معنادار میباشد و از آنجا که کمتر از خطای پیشبینی ( )5%است ،معناداری متغیر
مستقل در سطح اطمینان بیش از  %95تأیید میشود .این نتیجه نشان میدهد که بین ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار و
اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .به عبارتی ،در شرکتهایی که ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار بیشتر
بوده است ،اجتناب مالیاتی کمتر است .در واقع ،باید گفت که با افزایش کارایی سرمایهگذاری نیروی کار ،اجتناب مالیاتی
باالتر بوده است .تصور میشود که سرمایهگذاری کارآمدتر در نیروی کار منجر به سطح باالتر از اجتناب مالیاتی شود.
ناکاریی سرمایه گذاری نیروی کار با کاهش شفافیت و تبادل اطالعاتی همراه بوده و اجتناب مالیاتی را کاهش میدهد.
نتایج فرضیه پژوهش با پژوهش تیلور و همکاران ( )۲0۲0نیز مطابقت دارد.
جدول  .4نتایج آزمون آماری فرضیه اول پژوهش
نماد

تعریف متغیر

ضریب

انحراف معیار خطا

آماره t

معناداری

C

مقدار ثابت

0.195251

0.018309

10.66394

0.0000

کارایی سرمایهگذاری

AB_NET_HIR
Eit

-0.032279

0.011614

-2.779358

0.0056

نیروی کار
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نماد

تعریف متغیر

ضریب

انحراف معیار خطا

آماره t

معناداری

اندازه شرکت

SIZEit

-0.003597

0.001041

-3.457037

0.0006

MTBit

0.004113

0.000674

6.100551

0.0000

اهرم مالی

LEVit

-0.085700

0.011297

-7.585969

0.0000

نگهداشت وجه نقد

CASHit

-0.103448

0.026101

-3.963351

0.0001

ROEit

0.005522

0.001209

4.568848

0.0000

-0.071415

0.004768

-14.97903

0.0000

نسبت ارزش بازار به دفتری
حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده حقوق صاحبان
سهام
متغیر مجازی زیان عملیاتی

Dummy_NOLi
t

درصد تغییرات در سود

ΔNOLit

0.041708

0.015553

2.681608

0.0075

CAP_INTit

-0.008419

0.006797

-1.238476

0.2158

INTANGEit

-1.273635

0.209537

-6.078340

0.0000

DIVit

0.313197

0.035707

8.771349

0.0000

SALES_GRO
WTHit

0.004964

0.004344

1.142655

0.2535

(زیان) عملیاتی
نسبت اموال ،تجهیزات و
ماشینآالت به دارایی
نسبت دارایی نامشهود به
دارایی
نسبت سود تقسیمی به
دارایی
رشد فروش خالص
ضریب تعیین تعدیل شده

0.677109

آماره F

172.0822

آماره دوربین واتسون

1.815941

سطع معناداری

0.000000

نتایج متغیرهای کنترلی نشان میدهد که متغیرهای اندازه شرکت ( ،)SIZEitاهرم مالی ( ،)LEVitنگهداشت وجه نقد
( ،)CASHitمتغیر مجازی زیان عملیاتی ( )Dummy_NOLitو داراییهای نامشهود ( )INTANGEitبا اجتناب مالیاتی
رابطه منفی دارند .همچنین ،متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ( ،)MTBitنرخ بازده حقوق
صاحبان سهام ( ،)ROEitدرصد تغییرات در سود (زیان) عملیاتی ( )ΔNOLitو نسبت سود تقسیمی به دارایی ()DIVit
با اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری دارند .یافتههای پژوهش رابطه معناداری بین نسبت اموال ،تجهیزات و ماشینآالت
به دارایی ( )INTANGEitو رشد فروش خالص ( )SALES_GROWTHitبا اجتناب مالیاتی را نشان نمیدهد .همچنین
میزان آماره  Fو سطح معناداری در مدل مبین روایی و درست بودن مدل پژوهش است .همچنین ،با توجه به اینکه میزان
دوربین واتسون در مدل پژوهش عددی ما بین  1.5تا  ۲.5است ،لذا خودهمبستگی در مدل اول پژوهش وجود ندارد.
همچنین ،میزان ضریب تعیین تعدیل شده در مدل پژوهش  0/۶7است که این نمایانگر میزان تغییرات متغیر وابسته توسط
متغیرهای مستقل و کنترلی است.
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 .5نتیجهگیری
کارایی سرمایهگذاری در نیروی کار به معنای به کارگیری تعداد بهینهای از نیروی انسانی است (جونگ و همکاران.)۲014 ،
ناکارایی در سرمایهگذاری نیروی کار ،که نشان دهنده یک قلم با اهمیت در ورودی هزینه های تولید شرکت است ،از
پیامدهای ضعف در سرمایهگذاری ،تأمین مالی و عملیات شرکت ها است (برای مثال ،پیناک و لیلیس۲007 ،؛ جونگ و
همکاران .)۲014 ،در واقع ،ناکارآمدی نیروی کار ،منعکس کننده هزینههای نمایندگی باالتر ،نظارت ناکافی و شفافیت و
تبادل اطالعات ضعیف است (پیناک و لیلیس۲007 ،؛ جونگ و همکاران.)۲014 ،
مطالعه ناکارایی (و کارایی) سرمایه گذاری نیروی کار به سه دلیل در بازار سرمایه ایران ارزشمند است :اول ،هزینه دستمزد
نیروی معموال دو سوم هزینه شرکتهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص میدهد
(مهرانی و همکاران .)1398 ،علی رغم اهمیت سرمایه گذاری در نیروی کار در تخصیص منابع مدیریتی ناکارا ،ادبیات در
رابطه کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تنها بر سرمایه گذاری های غیر مکرر مثل سرمایه گذاری در
سهام ،تحقیق و توسعه و ادغام و تحصیل تمرکز کرده است (بیدل و همکاران ،۲009 ،گارسیا الرا و همکاران .)۲01۶ ،دوم،
بزرگ بودن نمونه در دسترس به علت وجود نیروی انسانی در هر شرکتی است .از آنجا که یکی از محدودیتهای اکثر
پژوهشهای میدانی ،عدم وجود نمونه کافی است؛ چونکه نیروی انسانی در تمام شرکتهای بورسی وجود دارد ،لذا نتایج
این پژوهش را میتواند با قابلیت اتکاری زیادی به کل شرکتهای بورسی تعمیم داد .سوم ،ماهیت متغیر بهای نیروی کار
و تعدیالت کمتر بهای ثابت دستمزد (جانگ و همکاران ،)۲014 ،باعث می شود اعمال اختیار بر سرمایه گذاری در نیروی
کار کم هزینه تر باشد .هر دو این ویژگی ها منجر به تناوب بیشتر سرمایه گذاری در نیروی کار می شود ،که شرایط بهتری
را برای بررسی اثر ناکارایی نیروی کار بر اجتناب مالیاتی فراهم خواهد آورد.
اجتناب مالیاتی را استفاده قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی ،به منظور کاهش میزان مالیات قابل پرداخت به وسیله
ابزارهایی که در خود قانون است ،تعریف کرده اند (جهرومی1390 ،؛ فروغی و محمدی 139۲ ،و خواجوی و کیامهر،
 .) 1395بنابراین ،از آنجایی که اجتناب از پرداخت مالیات ،فعالیتی به ظاهر قانونی است به نظر می رسد که بیشتر از فرار
مالیاتی در معرض دید باشد و چون اجتناب از پرداخت مالیات در محدوده ای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است
و به طور عمده قوانین محدودکنندهای در زمینه کنترل اجتناب از پرداخت مالیات وجود ندارد (حقیقت و محمدی.)139۲ ،
اجتناب از مالیات رفتاری قانونی است ،یعنی عوامل اقتصادی با استفاده از روزنههای قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات
اقتصادی خود تالش میکنند بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند .پرداخت مالیات سبب خروج جریانهای نقدی شرکت
میشود .به همین منظور سرمایهگذاری در برنامههای مالیاتی همیشه در کانون توجه مدیران شرکتها بوده است .این برنامهها
میتوانند دامنهای از سیاستهای محافظه کارانهی مالیاتی مانند ابزارهای مالی ،تا سیاستهای متهورانهی مالیاتی همچون
راهبردهای اجتناب از پرداخت مالیات را پوشش دهند (دسای و داراماپاال .)۲009 ،از سویی ،ریسک مالیاتی را نوسان باال
در نرخ های مؤثر مالیاتی تعریف می کنند .در واقع ،هنگامی که فاصله بین نرخ مؤثر مالیاتی در سالهای مختلف زیاد باشد،
یعنی شرکت دارای ریسک مالیاتی زیادی است (باالکریشنان و همکاران.)۲01۲ ،
براساس اصول نظریه نئوکالسیک ،ناکارایی نیروی کار منجر به سودآوری کمتر و ابهام درباره تداوم فعالیت میشود
(کامرون و همکاران1991 ،؛ کامرون .)1994 ،دلیل کاهش سودآوری این است که نیروی کار ،بر خالف سرمایه ،اساساً به
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خروجی جریانهای وجوه نقد عملیاتی شرکت می پردازد و کمکی به بدهی یا تأمین مالی شرکت نمیکند .اگر ناکارایی
نیروی کار سودآوری شرکت و درآمدهای ایجاد شده داخلی را کاهش دهد به گونهای که شرکتها نتوانند مخارج فعلی
خود را تأمین کنند (برای مثال؛ دستمزد ،بهره و مالیات) ،در این صورت ممکن است شرکتها با اجتناب مالیاتی به پسانداز
وجوه نقد بپردازند .تصور میشود که سرمایه گذاری کارآمدتر در نیروی کار منجر به سطح باالتر از اجتناب مالیاتی شود.
ناکاریی نیروی کار با کاهش شفافیت و تبادل اطالعاتی همراه بوده و اجتناب مالیاتی را کاهش میدهد (جونگ و همکاران،
.)۲014
توانایی یک شرکت برای اجتناب مالیاتی ،بوسیله یک سرمایه گذاری کارآمد در نیروی کار که کسب و یکپارچهسازی
(ارزیابی) اطالعات را آسانتر میکند ،بهبود بخشیده میشود (گالمور و همکاران .)۲014 ،اطالعات الزم و ضروری برای
عملکرد مالیاتی به نوعی در درون شرکت پراکنده است و صرفاً به نظر می رسد این اطالعات در سیستمهای مطلوب
گزارشگری مدیریتی و مالی در دسترس باشند (کرانفورد و همکاران .)۲01۲ ،مستندسازی و جمعآوری اطالعات از
سیستمهای غیر همسان و متفاوت برای پشتیبانی از مالیات ابرازی شرکتها میتواند بسیار وقتگیر و پرهزینه باشد (کیم و
همکاران .)۲011 ،میلس و همکاران ( )1998عقیده دارند که شرکتها ،فرصت برنامهریزی مالیاتی با توجه به اموال ،تجهیزات
و ماشین آالت را در اختیار دارند ،ولی هزینه نگهداری و ثبت برای کسب این مزیت مالیاتی معموالً باال است .شرکتهایی
که نیروی کار با کیفیت باال دارند ،ممکن است در وضعیت بهتری برای مواجهه کاراتر با فرایند مستندسازی مالیات و
شناسایی آسانتر معامالت که منافع مالیاتی باالتری دارند ،باشند (گالمور و البرو .)۲014 ،تیلور و همکاران ( )۲019نیز نشان
دادند که شرکتهایی که سرمایهگذاری کارآمدتری در نیروی کار خود داشتهاند ،سطوح باالتری از اجتناب مالیاتی را
گزارش کردهاند .آقایی و همکاران ( )1397در پژوهشی نشان دادند که توانایی مدیران بر اجتناب مالیاتی شرکت اثر مثبتی
دارد .شیبانی و همکاران ( )1397در پژوهشی نشان دادند که تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی اثر مثبتی دارد .چیز و همکاران
( )۲013دریافتند که قدرت اتحادیههای کارگری سطح اجتناب مالیاتی را با افزایش نظارت توسط این اتحادیههای کارگری
کاهش می دهد .تیلور و ریچاردسون ( )۲014نشان دادند که سطوح باالتر از پاداش نقدی مدیران شرکتهای را به اجتناب
مالیاتی بیشتر سوق میدهد .جولفاین ( )۲000نشان داد مدیران شرکتهایی که اقدام به تقلب مالیاتی در اظهارنامه خود
کردهاند ،احتمال باالتری وجود دارد تا نتوانند از روشهای اجتناب مالیاتی استفاده کنند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش به صورت زیر خالصه شده است:
فرضیه این پژوهش به این صورت مطرح شد که " ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار بر اجتناب مالیاتی اثر منفی و معناداری
دارد".
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش نشان داد که بین ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار و اجتناب مالیاتی رابطه
منفی و معناداری وجود دارد .به عبارتی ،در شرکتهایی که ناکارایی سرمایهگذاری نیروی کار بیشتر بوده است ،اجتناب
مالیاتی کمتر است .در واقع ،باید گفت که با افزایش کارایی سرمایهگذاری نیروی کار ،اجتناب مالیاتی باالتر بوده است.
تصور میشود که سرمایهگذاری کار آمدتر در نیروی کار منجر به سطح باالتر از اجتناب مالیاتی شود .ناکاریی
سرمایهگذاری نیروی کار با کاهش شفافیت و تبادل اطالعاتی همراه بوده و اجتناب مالیاتی را کاهش میدهد .نتایج فرضیه
پژوهش با پژوهش تیلور و همکاران ( )۲0۲0نیز مطابقت دارد.
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